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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA (PPGBiotec), DO CAMPUS
CENTRO-OESTE DONA LINDU. Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e
um, às onze horas, por meio de acesso remoto, devido à restrição de contato provocada pela pandemia
causada pela COVID-19, realizou-se a vigésima quinta reunião extraordinária do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec), da Universidade Federal de São João del-
Rei - Campus Centro-Oeste Dona Lindu, presidida pela Professora Luciana Alves Rodrigues dos
Santos Lima, para cumprir a seguinte pauta: 1) Encaminhamento de banca para defesa: Leiliane
Campos de Carvalho / Prof. Gabriel Menezes de Yazbeck; 2) Pedido de reconsideração para
reconhecimento de produto: Prof Paulo Afonso Granjeiro. Estiveram presentes na reunião os seguintes
professores: Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima, Ralph Gruppi Thomé, Jaqueline Maria
Siqueira Ferreira e Gustavo Henrique Ribeiro Viana e o discente Lucas Santos Azevedo. Dando início a
reunião, a professora Luciana apresentou a pauta que foi aprovada e iniciada. Item 1)
Encaminhamento de banca para defesa: Leiliane Campos de Carvalho / Prof. Gabriel Menezes
de Yazbeck: a professora Luciana apresentou os documentos encaminhados pela discente de mestrado
acima mencionada, em que a mesma sugere a realização da banca no dia 16/12/2021 às 14h00 tendo
como membros titulares da banca, o orientador, professor Gabriel de Menezes Yazbeck, e os doutores
Ralph Gruppi Thomé e Daniel Cardoso de Carvalho. E ainda como membro suplente a doutora Renata
de Souza Reis. Após análise da solicitação, dos documentos apresentados, dos membros indicados e
suas experiências profissionais na área da pesquisa, a professora emitiu parecer favorável a realização
da banca no dia e horário indicado. O parecer foi aprovado. No item 2) Pedido de reconsideração
para reconhecimento de produto: Prof Paulo Afonso Granjeiro: a professora Luciana apresentou a
solicitação do professor Paulo onde o mesmo pede que o colegiado reconsidere a decisão sobre
reconhecimento de produto da discente Luisa Ferreira da Cruz, para que a mesma possa agendar sua
qualificação. A professora Luciana fez a leitura da explicação apresentada pelo professor e salientou
que recentemente houve também uma mudança na instrução normativa. Tendo observado que o artigo
apresentado atende os critérios necessários para comprovação de produto, o pedido de reconsideração
foi deferido. Desta forma, o artigo "A importância da microbiota intestinal e seu papel na infecção
hospitalar", poderá ser apresentado pela discente Luisa Ferreira como comprovação de produto oriundo
de sua tese. Nada mais havendo a tratar, eu, Gisele Amanda de Oliveira Santos, lavrei a presente ata
que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos presentes. Divinópolis, 23 de novembro de dois mil
e vinte e um.
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